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چکیده
حمام در تاريخ معاصر ايران ،همواره يکی از مراکز اصلی تعامالت اجتماعی ،سیاسـی و فرهنگـی
بوده است .حضور اقشار و طبقات مختلـ جامعـه در ايـن مکـان و برخـورد و تضـارب آرا و
انديشههای آنان ،حمام را در موقعیتی ممتاز از لحاظ اجتماعی قرار داده است.
به گواه نتايج پژوهشهای اکثر پژوهشگران فرهنگ عامه ،حمام يکی از پايگاههای اصـلی نشـر و
تولید فرهنگ عامه است .ضرب المثل های رايج مرتبط با حمام ،موسیقی حمـام ،معمـاری حمـام،
کنش و واکنشهای طبقات مختل در حمام ،مداوای عامیانه ،رويکرد نهادهـای قـدرت در قبـال
حمام ،کارکردهای اطالعاتی و خبری حمام ،حمامهای مناسبتی ،مناسک مذهبی و آيینی در حمام،
سوگ و شادی در حمام و ...نمونهها و مصاديقی جدی از فرهنگ عامه هستند کـه کـم و بـیش در
پژوهشهای مختل به آنها پرداخته شده است.
يکی از اين مناسبتهای فرهنگی بسیار مهم ،نمايشهای عامیانهای است که در شکلها و گونههای
مختل در حمامهای قديمی اجرا میشده است.
در اين مقاله ،براساس مصاحبه با  11تن از حمامیهای باسابقه تهران ،انواع بـازیهـای نمايشـی
حمامهای عمومی تهران ،معرفی و طبقهبندی و گونهشناسی آنها انجام شده است.
کلیدواژهها :حمام ،فرهنگ عامیانه ،نمايشهای عامیانه ،بازیهای نمايشی ،نمايشواره.
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 .1مقدمه
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ثمام عمومی از دیرباز کارکردهای اجتماعی متعدد داشته است « .ثمتام ،بترخالف
تصور رایج ،صرفاً ،مکانی بترای نظافت

و تطهیتر نبتوده و بتا توجته بته ظرفیت هتا و

ویژگی های خود ،دارای کارکردهای اجتماعی و ثتی سیاسی در تمام تاریخ ایتران بتوده
اس

اس  .این کارکردها بیانگر این واقعی
در تاریخ تحوالت اجتماعی ایران  ،نقت

که ثمام به عنوان یکی از عوامتل اثرگتذار

و جایگتاه متؤثری داشتته است  ».گشتعبانی و

جباره33 :2838 ،
از سوی دیگر به گواه نتایج پژوه های اکثر پژوهشگران فرهنگ عامه ،ثمام یکتی
از پایگاههای اصلی نشر و تولید فرهنگ عامه اس  .ضربالمثلهای رایج مرتبط با عتام،
موسیقی ثمام ،معماری ثمام ،کن

و واکن های طبقات مختلتف در ثمتام ،متداوای

عامیانه ،رویکرد نهادهای قدرت در قبال ثمام ،کارکردهای اطالعتاتی و خبتری ثمتام،
ثمام های مناسبتی ،مناسک مذهبی و آیینی ثمام ،سوگ و شادی در ثمام و ...نمونههتا
و نشانههایی جدی از فرهنگ عامه هستند که کم و بی

در پژوه های مختلف به آنها

پرداخته شده اس  .یکی دیگر از این مناسب های فرهنگی ،نمای های عامیانهای است
که به شکلهای مختلف در ثمامهای قدیمی اجرا میشدهاند .نمتای هتای عامیانته ،در
سلسلهنمای های ایرانی جایگاهی ویژه دارند« .غرض از اطالق صف
نو نمای ها آن نیس

عامیانته بته ایتن

که گفته شود از نظر هنری ،فنی و تکنیکی در سطحی نازلتر از

بقیۀ انوا نمای های ایرانی قرار دارند بلکه از این باب
این نمای ها به خاطر ماهی

صف

عامیانه را برگ یتدیم کته

وجودیشان ،اجرایی عمومی و همگتانی داشتتهانتد و در

همۀ سطوح اجتماعی از آنها بهتره بتردهانتد» گعاشتورپور 25 :2830،بته تعبیتر برشت
«نمایشنامههتای عامیانته گمردمتی معمتوالً در کات ختود تتاترهتایی ختام ،بتیتوقتع و
غیرمستول به شمار میروند .زیباییشناسی با قواعد متعارف و اصتول آموختتهشتده آن،
توجهی به این نو نمایشنامه ها ندارد .رفتار دان
غرورآمی اس

زیباییشناسی با نمایشنامههای عامیانه

و نمیخواهد این نو نمایشنامهها غیر از آنچه هس  ،باشد .همتانطتور

که بعضی از ثکوم ها نمی خواهند مل شان غیر از آنچته هست

باشتد یعنتی :ختام،
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بیتوقع و غیرمستتول .ایتن نتو نمایشتنامههتای عامیانته اغلتب از اختالق متعتارف و
پی پاافتاده صحب

آدم را انگولک میکنند» گبرش . 277 :2851 ،
موضو اصلی این مقاله «نمای های عامیانه در ثمتامهتای عمتومی ایتران» است .
منظور از نمای های عامیانه ،همان تعریفی اس

که در آثار علمتی و پژوهشتی مترتبط

ارائه شده اس  .این نو نمایشنامهها ،گاه به نمای های مردمی و تتاتر سنتی نیت تعبیتر
و ترجمه شدهاند« .تتاتر سنتی آمیت های از عتادات ،آداب ،آواز ،کتالم و گفتتار است
ف ایندهای برای ایتن گونته نمتای

همواره از سوی عامۀ مردم ،خواس

و

وجتود داشتته

اس  .تتاتر سنتی در بیان عواطف و هیجانهای اکثر مردم ،در رساندن پیام رفتار نیک به
عموم ،به ثد وسایل ارتباط جمعی میرسد» گعناصری18 :2877 ،
مراد از ثمام عمومی نی ثمامهای سدههای پیشتین و دوران کهتن نیست ؛ منظتور
ثمامهایی اس

که تا همین اواخر و تا پی

گوشه از کشور و در باف

از ظهور مدرنیسم و پسامدرنیستم ،در هتر

شهرها و روستاها فعال بودند .ثمامهایی کته ثیتاتشتان از

آغاز دوره پهلوی دوم آغاز شده بود و تا اواخر دهه  70شمسی پررونق بودند و امتروزه
نی در برخی نقاط کشور از جمله در تهران ،به دور از رونق سابق فعالی

دارند.

 .2پیشینه پژوهش

موضو و سوژه اصلی پژوه

ثاضر ،همان چی ی اس

مقاله از دیدهها پنهان بوده اس  .دلیل پنهان بودن

که تا پی

از انتشتار ایتن

نی در ایتن مقالته شترح و توضتیح

داده شده اس  .شاید کمتر کسی باور کند که در ثمامهای عمومی ،نمتای هتایی اجترا
میشدهاند که تمام اج ای یتک نمتای

را در ختود داشتتهانتد .از بتازیگران توانمنتد و

هنرمند گرفته تا کارگردانان خبره و موقعی شناس یتا طراثتان صتحنه و لبتاس و البتته
تماشاچیانی که خود ،گاه و بیگاه در قالب بازیگران نمای

به بازی گرفته میشدند.

اینگونه نمای ها با بسیاری از نمای های عامیانه دیگر وجه اشتراک دارنتد؛ بترای
مثال ،مانند دیگر شکلها و گونههای نمای

عامیانه ،بتر بداهتهگتویی استتوارند ،زمتان
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می کنند و همراه با شوخی های کثیف و مبتذل فقتط روح و عاطفته
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کوتاهی دارند ،بازیگرانشان از میان مردم عادی انتخاب شدهاند و صحنهآرایتی ستادهای
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دارند .پی اندیشی بر سر دیالوگها ،در این گونه نمای هتا وجتود دارد و کارکردهتای
متنوعی را عوامل اجرایی ثمام از آنها استخراج کردهاند.
درخصوص ثمام آثار فراوانی نگاشته شده اس

که تعدادی از آنها با نگاه مردمشتناختی

و فولکلور به موضو نگریستهاند .از جمله کتاب ثمام عمومی در جامعه و فرهنتگ و ادب
دیروز :نگرش و پژوه مردمشناختی ،اثر محمود روحاالمینی گ ، 2837که در آن نق هتای
مختلف ثمام در جامعه گذشته بررسی شده اس  .مهمترین مباث
از :گرمابه و آداب آن ،آیین نظاف

این کتتاب عبتارتانتد

و ثمام در ادیتان ،جایگتاه اجتمتاعی و فرهنگتی ثمتام،

تحول و تغییر در ثمامهای عمومی و بهرهگیتری از فضتای ثمتامهتای عمتومی .در کتتاب
خاطرات شازده ثمام نی که در قالب خاطرهنگاری در چهار جلد نوشته شده ،محمدثستین
پاپلی ی دی گ 2831با نگاه مستندنگاری در بخ هایی از کتاب ،شرح جذابی از ثمامرفتتن
و آداب آن در بین مردم ی د ارائه داده اس  .اثر دیگر فرهنگواره گرمابه نوشته علیرضا لطفتی
و ثسین مجدی گ 2838نام دارد که در آن نویسندگان ،به گونتهشناستی گرمابته ،معمتاری،
تأسیسات و گرمای  ،شغلها و مل ومات آن اشاره کردهاند.
با این ثال میتوان گف

که در هیچ کدام از آثار یادشتده ،نشتانی از نمتای هتا بته

شکل و گونه ارائه شده در این مقاله دیده نمیشود.
 .3روش پژوهش

ایده اصلی این مقاله در مالقات با یکی از ثمامیهای باسابقه تهران ،شتکل گرفت .
غالمحسین کاظمزاده ،ثمامی هفتادسالهای که سابقه کار در چند ثمام ب رگ و معروف
تهران را دارد و به همراه خانواده گهمسر و پسر ب رگتر در ثمامهای عمتومی تهتران
فعالی

میکرده اس ؛ با کاه

رونق ثمامهای عمومی در تهران ،به شهرستتان دامغتان

مهاجرت کرده و در این شهر نی به دالکی و ثمامی مشغول شده اس  .اساساً هتدف از
دیدار با او ،بررسی نمای های ثمام نبود .هدف اصلی را جمعآوری اصطالثات زبتان
مخفی ثمامیها و تکمیل پژوه

علیاکبر عبدالرشیدی در کتاب زبتانهتای ستاختگی
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گ 48 :2831ت  44شکل میداد .اما در خالل صحب ها و مصاثبه با آقای کاظمزاده ،بته
ترتیب ،در مالقاتهای بعدی ،عالوه بر گفتگو در مورد زبان مخفی ثمامیها ،ستؤاالتی
هم درباره نمای ها و شکل و زمان اجرای آنها پرسیده شد.
اطالعات دقیق طتی  5نشست

صتمیمی در ستال  2831در منت ل وی در روستتای

ثسینآباد دوالب از توابع شهرستان دامغان ثب
صح

و ضبط شد و پس از آن ،برای بررستی

این گفتهها ،با دیگر ثمامیهای ساکن شهرها و استانهای مختلتف کشتور نیت

مصاثبه و گفتگو شد .اسامی این ثمامیها و محل فعالی شان در منابع آمتده است  .از
اینرو میتوان گف

که روش پژوه

ثاضتر از نتو میتدانی بتوده و دادههتای آن بتا

تکنیک مصاثبه و طی گفتگو با  22ثمامی به دست

آمتده است  .پتس از جمتعآوری

اطالعات مورد نیاز و تأیید آنها ،دستهبندی و گونهشناسی نمای ها انجام گرفتته است .
آنچه در ادامه ککر میشود ،نتیجه این دستهبندیهاس  .همچنتین در انتهتای مقالته ،بته
بررسی و ریشهیابی دلیل پنهان بودن این نمای ها در دو بند پرداخته شده اس .
در این پژوه

برای تحلیل نمای ها ،کاربرگی بر اساس ترکیب الگوهای ارائه شده

از سوی جابر عناصری و دکتر ثسن کوالفقاری طراثی شده اس .

الگوی اول :براساس الگوی شادروان جابر عناصری در کتاب «نیتای
ایران» موارد زیر در تحلیل نمای های عامیانه اهمی دارد:

و نمتای

در

 .2شناخ

وجه تسمیه نمای های سنتی گریشهشناسی و ...گعناصری14 :2877 ،

 .1شناخ

موضو نمای ها گسوگنامه ،کمدی و ...گهمان

 .8شناخ

ارکان نمای ها گهمان15 ،

 .4شناخ

وظایف نمای ها که شامل موارد زیر بوده اس :

الف نشان دادن اثساسات جمعی و تحلیل رفتارهای قومی
ب تجدید ثیات و خلق دوباره برخی از موقعی های اجتماعی گهمان17 ،
 .5شناخ

اهداف نمای ها

 .7شناخ

عناصر چشمگیر نمای ها

 .7شناخ

آداب و رسوم بومی محتواشده در نمای ها گهمان
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گونههای متعددی از نمای های عامیانه ثمامهتای قتدیم ایتران اشتاره شتد و بته ایتن
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اشکال گوناگون نمای ها؛ شامل:

 .3شناخ
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الف نمای های ویژه برای کودکان گبا ثضور کودکان ،بتا بتازی کودکتان یتا
درباره کودکان
ب نمای

های ویژه برای زنان گدرباره رفتار زنتان یتا نمتای هتای ستنتی و

جشنهای نمای گونه ویژه آنان
 .3نمای

های ویتژه متردان گنمتای

هتای زراعت

و کاشت

و برداشت  ،نمتای

شبهای شکار ،کشتیگیری ،پهلوانی و آیین فتوت و نمای های طن آمی مردانه
 .20نمای های ویژه گروه های ثرفهای؛ شامل :روثوضی ،لودههتا ،ستیاه بتازیهتا،
نمای های عروسکی و خیمهشببازی
 .22شیوههای بازیگری و کارگردانی
 .21نق

لباس و گریم

 .28صحنه و صحنهآرایی گهمان17-80 ،
الگوی دوم :الگوی دکتر ثسن کوالفقاری برای تحلیل نمای های عامیانه در کتتاب
زبان و ادبیات عامه ،موارد زیر را شامل میشود:
 .2از نظر لحن و بیان شامل:
الف نمای های شاد ،مانند :کچلکبازی و نمای های شاد زنانه
ب نمای های تراژدی و غمناک ،مانند :تع یه و روضه
ج نمای های ثماسی و برانگی اننده ،مانند :نقالی و شاهنامهخوانی
د نمای های جدی ،مانند سخنوری
 .1از منظر مکان اجرا ،شامل:
الف نمای های قهوهخانهای مانند سخنوری و نقالی
ب نمای های تخ ثوضی گیا روثوضی مانند سیاهبازی
ج نمای های معرکه و میدانی مانند تع یه در تکیه
د نمای های سیار و کارناوالی مانند نوروزخوانی
 .8از نظر زمان اجرا ،شامل:
الف ثاب

و منظم ،مانند نوروزخوانی
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ب موقعیتی و متناوب ،مانند بارانخواهی
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 .4از نظر تعداد مجریان ،شامل:
الف تکنفره :نقالی ،معرکهگیری.
ب چندنفره :روثوضی ،سیاهبازی.
ج گروهی :چمچه گلین ،نخلگردانی
 .5از نظر عوامل اجرایی ،شامل:
الف انسان مانند بقالبازی ،روثوضی و تع یه
ب انسان و عروسک :خیمهشببازی ،تکمگردانی
ج انسان و ثیوان مانند :میمونبازی ،ب رقصانی
د عناصر انت اعی و اشیا :سایهبازی ،عروسکبازی ،پردهبازی
 .7از نظر گفتار و کن

بازیگر ،شامل:

الف صام  :الل بازی
ب کالمی :سخنوری ،آیینهگردانی ،نقالی
ج ثرکتی ت کالمی :روثوضی
 .7و از نظر مخاطبان ،شامل:
الف عامه مردم :معرکهگیری ،نقالی
ب خواص :روثوضی ،دلقکبازی
ج زنان :نمای های زنانه
د کودکان مانند نمای های عروسکی گکوالفقاری37 :2834 ،
پی

از بح

یا شرح و تفسیر موضو  ،ککر این نکته ضروری اس

که نمای هتای

یادشده در این مقاله ،در ثمامهای عمومی مردانه رایج بودهانتد و مصتاثبه نگارنتده بتا
چند بانوی ثمامی نشان داد که در ثمامهای زنانه ،به هتیچ وجته چنتین نمتای هتایی
گدس

کم ،با شکل و گونهای که نگارنده یافته و ضبط کرده اجرا نمیشده اس  .ثتی

همسر آقای کاظم زاده که خود در بخ
وجود چنین نمای هایی را در بخ

زنانه همان ثمامهای معروف فعالیت

داشتته،

زنان منکر شده اس  .نمای های رایج ثمامهتای
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زنانه ،در ثد همان آداب و مناسک عروسی و مراسم زنانهای چتون ثنابنتدان و ثمتام
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شب عروسی و  ...بوده اس .
 .4بحث و بررسی

گونهشناسی نمايشهای حمام
در این بخ  ،چگونگی اجرای نمای های سترگرمکننتده ،آموزشتی و ناگهتانی در
ثمام بررسی میشود.
1ـ .4نمايشهای سرگرمکننده
کارگران پس از مهیا کردن تمام شرایط و انجام امور مربوط به نظافت
ثمام ،در ساعات پایانی و اوقات استراث  ،زمانهایی برای گف
داشتند .یکی از تفریحات رایج آنان ،اجرای نمتای

و گترمکتردن

و گو و بگو و بخنتد

بتوده است  .نمتای هتا ،بته طتور

معمول ،در ساعات بیکاری عوامل اجرایی یا کتارگران و دالکتان تمتام و اغلتب ،بترای
سرگرمی و رفع خستگی اجرا میشدند.
بازیگران آنها ،دالکان و کارگرانی بودند که در تقلید صدا ،ادا درآوردن ،مسخرهبتازی
و  ...استعداد داشتند و به اجرای ثرکات نمایشی تا ثدی وارد بودند .این نمای ها بته
شکلهای گوناگون اجرا میشدند .تماشتاچیان نیت از دیگتر عوامتل و کتارگران ثمتام
بودند .نمای های سرگرمکننده در ثمام به چند روش برگ ار میشدند:
2ت2ت :4نخستین شکل آن ،نمای هایی بود که هنگام استراث

و در ساعات خلوت

اجرا می شد .در این مواقع یک نفر دالک یا کارگر ،با استفاده از اب ار و ادوات و وستایل
ثمام ،خود را گریم میکرد و با خواندن اشعار و ترانههای معروف ،بته سترگرم کتردن
دیگر کارگران ،دالکان و ثمامیها میپرداخ  .ثرکات موزون و تقلید صدا ،از اجت ای
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استفاده میشد .گاه نی با دوده چهرهها را گریم میکردند و بازیگری در فضای عمتومی
ثمام انجام میشد .اجرای این نمای وارهها بته طتور معمتول ،دور از چشتم صتاثب
ثمام بود چرا که در صورت مشاهده ،دالکان تنبیه و توبیخ متیشتدند و آنتان نبایتد در
ثمام ،وق

خود را به این امور سپری میکردند .گجدول 2
جدول  .1کاربرگ تحلیل نمایش نوع 1ـ1ـ4

توضیحات و گزینههای مربوط به عنوان و اجرای نمایش
عنوان
سرگرمکننده 6
نام نمایش
نام استان و شهرستان :تهران ،تهران.
منطقه جغرافیایی
بازی نمایشی
نمایشواره
نمایش عامیانه
از نظر وجه نمایشی
با حضور کودکان
ویژه زنان
نمایش
عمومی
نمایش مردانه
درباره کودکان
نمایش زنانه درباره صفات زنان
شکل نمایش
کودکان
برای کودکان
جشنهای زنانه
جدی ،سخنوری
حماسی
تراژدی و غمناک
نمایش شاد
از نظر لحن و بیان
سیار و کارناوالی
میدانی و معرکهای
تخت حوضی
قهوهخانهای مجالس خصوصی
مکان اجرا
اشیا و عناصر انتزاعی
انسان و حیوان
انسان و عروسک
انسان
عوامل اجرایی
موقعیتی و متناوب
ثابت و منظم
زمان اجرا
گروهی
چند نفره
تک نفره
تعداد مجریان
گفتاری ـ حرکتی
گفتاری
صامت
از نظر گفتار و کنش
عوام
خواص (کارگران حمام)
مخاطبان
طنز ،شوخی و هزل.
درونمایه
سرگرمی در حمامهای قدیمی
کاربرد
در بخش عمومی حمام.
توصیف صحنه
در زمان استراحت کارگران حمام ،یا در ایام بیکاری در حمام
توصیف زمان اجرا
توصیف ابزار و
وسایل حمام (لیف ،قطیفه ،تاس حمام و)...
وسایل اجرا
یک نفر دالک صاحب ذوق و هنر
توصیف مجریان

 .2تاس ثمام :کاسهای فل ی مخصوص استفاده در ثمام اس که به آن سرطاس ثمام نی گفته میشود .اغلب بر روی آن نقوشتی نیت
قلم نی میشد .در ثمامهای سنتی که به صورت خ ینه بود و دوش به ثمام راه نیافته بود ،مردم از ایتن وستیله هنگتام استتحمام بترای
ریختن آب بر سر و بدن استفاده میکردند .اما بعدها با توسعه لولهکشی آب و رواج دوش ،این وسیله منسوخ گردید.
2. long
 .8لنگ و قطیفه نوعی پوش

سنتی ایرانی اس

که در گرمابه و هنگتام استتحمام بترای خشتک کتردن بتدن متورد استتفاده

قرارمیگیرد .قطیفه ثولهای ب رگ برای خشککردن نیمه باالی بدن اس

و لنگ لباس نیمه پائین بدن اس .
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جداییناپذیر این مدل نمای ها بود .از تاس ثمام 2در اغلب موارد بته عنتوان کتاله؛ از
لیف و کیسه ،به عنوان شالگردن؛ و از لنگ 1و قطیفته 8بته عنتوان عبتا ،ردا و بتاالپوش
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این شکل از نمای ها ،مانند بسیاری دیگر از نمای های عامیانه ،فاقد متتن مکتتوب
بودند و با بداههگویی و به صورت طنت اجترا متیشتدند همچنتین مستائل رخ داده در
ثمام ،اصلیترین موضو آنها بود .به گفته غالمحسین کاظمزاده «به عنوان مثتال بارهتا
پی

میآمد که یکی از کارگران به دلیلی توسط صاثب ثمام توبیخ و تنبیه شتود و در

وق

ستعی متیکترد وی را

استراث

دمق و گرفته باشد .در این هنگام بازیگر نمتای

سوژه قرار داده و با بیان جمالت و کلمات مرتبط با او و همراه کردن دیگر کارگران در
گفتگو ،فضایی را ایجاد کند تا وی از ثال

غم و ناراثتی خارج شود .صاثب ثمام و

مشتریان از طبقه اجتماعی باال گمانند نظامیان ،بازاریان و دولتیان سوژههای اصتلی طنت
و تقلید بودند که توسط بازیگران این نمای ها به باد انتقاد و سخره گرفته میشدند».
در هنگام رقص و اجرای این نمای ها ،به طور معمول ،ترانههای مترتبط بتا ثمتام،
مانند «ثمومی آی ثمومی»« ،یک ثمومی من بسازم چل ستون ،چل پنجره» و یا دیگتر
ترانههای خوانندههای معروف آن دوران خوانده میشد.
1ت2ت :4اما شکل دوم این نمای ها را برخی دالکان جسور هنگام کار با مشتتریان و
مش مال و شس وشوی بدن آنان اجرا میکردند .در این نو از نمای  ،دالکانی که هم
در کار مسخرهبازی ید طوال داشتند و هم جسارت و جرئ

به خرج متیدادنتد ،هنگتام

مش مال افراد ،به مسخرهبازی و اداها و رفتارهتایی متیپرداختنتد کته باعت

خنتده و

سرگرمی دیگر دالکان و کارگران میشد .در این گونه نمایشی ،فرد زیر مشت متال ،بته
یکی از وسایل نمای

و مسخرهبازی دالک تبدیل میشد البته این امر به شکلی بود کته

فرد زیر عملیات مش مال به هیچ عنوان متوجه نمیشد و زیبتایی و خنتدهدار بتودن آن
هم در همین نکته بود.
زمانی که مشتری به شکم میخوابید و صتورت بتر زمتین متینهتاد تتا دالک وی را
مش مال دهد ،نمای

دالک شرو میشد .او با درآوردن شکلکهای مسخره پش

فرد کار را شرو میکرد و هنگام گفتگو با دیگر دالکان ،با سر و دس
بدن ،مفاهیمی را به کالم

سر

و دیگتر اجت ای

اضافه میکرد که از چشم مشتری دور میماند .این اداها نی
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اغلب با خواندن شعرهایی همراه میشد که محتوای آنها با اداهتا و شتکلکهتا تناستب
یا دیگران وارد میکردند و هنگام خواندن شعر ،به آن کلمات که میرسیدند ،با اشاره به
مشتری زیر مش مال ،شکلکها و اداهای خاص درمیآوردند .اگر هم مشتری مشکوک
میشد یا از ماجرا بویی میبرد ،گفتگویی صوری بتا دیگتر دالکتان راه متیانداختنتد تتا
ثواس او را از آنجا پرت کنند».
دالک بازیگر ،به طور معمول بتا همتاهنگی قبلتی بتا دیگتر دالکتان ایتن کتار را بتا
مشتریانی خاص انجام میداد برای نمونه ،مشتریانی که در دادن انعام خست
میدادند یا سرشناس ،پولدار و  ...بودند زمانهتایی هتم کته دالک متیخواست

بته خترج
کتاری

خاص و ویژه انجام دهد ،شرو به تعریف کردن جوک یا ماجرایی طن میکرد تتا ابتتدا
فضا را در ثد دو سه دقیقه آماده کند و سپس ،هم مان شکلک و ادابازی خندهدار ختود
را انجام میداد تا خنده دیگر دالکان ،مانع از مشکوک شدن فرد زیتر مشت متال شتود.
دیگر دالکان نی در نق

تماشاچی ،گاه با گفتگوی دوسویه ،فضتای طن آمیت را گیراتتر

میکردند.
اوج این نمای ها و وثشتناکترین شکل آنها زمانی بود که دالک بتر روی افترادی
که عموماً خوشنام نبودند و یا مردم کوچته و بتازار از آنهتا دل خوشتی نداشتتند ،اجترا
میکرد .برای مثال ،در مواجهه با بازاری رباخوار محله که مردم از دس

گرانفروشتی او

به تنگ آمده بودند یا فرد ثروتمندی که در کمک به مردم فقیتر و بیچتاره هتیچ اقتدامی
نمیکرد و مشابه آن .گجدول 1
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داش  .برای مثال ،کلماتی مانند پدرسوخته ،نکب  ،گاو و ...را در شعرهای ساخته ختود
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توضیحات و گزینههای مربوط به عنوان
عنوان
سرگرم کننده 2
نام نمایش
تهران ،تهران.
نام استان و شهرستان:
منطقه جغرافیایی
بازی نمایشی
نمایشواره
نمایش عامیانه
از نظر وجه نمایشی
با حضور کودکان
ویژه زنان
عمومی
نمایش زنانه درباره صفات زنان نمایش کودکان درباره کودکان نمایش مردانه
شکل نمایش
برای کودکان
جشنهای زنانه
جدی ،سخنوری
حماسی
تراژدی و غمناک
نمایش شاد
از نظر لحن و بیان
میدانی و معرکهای سیار و کارناوالی
تخت حوضی
قهوهخانهای مجالس خصوصی
مکان اجرا
اشیا و عناصر
انسان و حیوان
انسان و عروسک
انسان
عوامل اجرایی
انتزاعی
موقعیتی و متناوب
ثابت و منظم
زمان اجرا
گروهی
چند نفره
تک نفره
تعداد مجریان
گفتاری ـ حرکتی
گفتاری
صامت
از نظر گفتار و کنش
عوام
خواص (کارگران حمام)
مخاطبان
طنز و شوخی و هزل و سرگرمی.
درون مایه
سرگرمی در حمامهای قدیمی .انتقام از افراد طبقه فرادست جامعه.
کاربرد
در محل مشتمال افراد در حمام.
توصیف صحنه
ساعات خلوت حمام.
توصیف زمان اجرا
وسایل حمام
توصیف ابزار و وسایل اجرا
دالک و مشتری.
توصیف مجریان

2ـ .4نمايشهای آموزشی
نو دیگری از نمای وارههای ثمام آنهایی بودند دالکان باتجربه ،با هدف آمتوزش
نیروهای جدید و دالکان جوانتر اجرا میکردند.
عباس کاظمزاده میگوید :در ثمامهای قدیم ،غالب درآمد دالکان از طریتق گترفتن
انعام تأمین میشد و به طور معمول ،صاثبان ثمامهتا ،هتیچ ثقتوق ماهانته و مقترری
ثابتی به آنها نمیدادند .گرفتن انعام و شیوههای مختلف آن از مهمترین کارهایی بود کته
می بایس

هر دالک و ثمامی بلد باشد .وقتی نیرویتی جتوان و بتیتجربته وارد ثمتام

میشد ،دیگر دالکان از باب خیرخواهی و دوستی اوالً ،سعی میکردنتد بتا توصتیههتای
مختلف وی را با فضای مشتریان و شیوههای گرفتن انعام آشنا کنند و ثانیاً ،پس از اینکه
دالک جوان توصیهها و توضیحات شفاهی دیگران را میشنید ،دو نفتر دالک بتا تجربته،
نحوه گرفتن انعام و نی شیوههای آن را بر اساس نو مشتریان به او آموزش میدادند.
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مشتریان ثمام از دید دالکان ،دستهبندی خاصتی داشتتند .عمومتاً ثمتامیهتا تمتام
تفکیک می کردند .بر این اساس ،مشتریان عبارت بودند از :مشتتریان پولتدار و انعتامده؛
مشتریان پولدار و خسیس؛ مشتتریان متوستط و انعتامده ،مشتتریان متوستط و خستیس؛
مشتریان بیپول و انعامده و سرانجام ،مشتریان بیپول و خسیس .دالکها بترای گترفتن
باالترین ثد انعام از هر کدام از این گروهها ،شیوههای نمایشی خاصی داشتتند؛ کته بته
صورت گفتگو یا نمای

دونفره هنگام مش مال مشتری اجرا میشتد .مخاطتب اصتلی

این نو نمای ها ،دالکها و نیروهای تازهکار و جوانتر بودند اما مشتریان نیت شتنونده
و به نوعی مخاطب غیرمستقیم محسوب میشدند.
در این شیوه نمایشی ،آنچه به عنوان کاتارسیس؛ یعنی تح

تأثیر قراردادن مخاطتب

مطرح اس  ،اتفاق میافتاد .هدف غایی و نهایی ایتن نمتای وارههتا دو امتر مهتم بتود:
 2آموزش به نیروهای جوان و تازهکار و  1تح

تتأثیر قترار دادن مشتتری بتا هتدف

انعامگیری بهینه.
مثبت گتتویی ،منفتتیبتتافی و تتترثمبرانگیت ی ،ستته ستتبک گفتگتتویی بودنتتد کتته در
صحب های نمایشی دو دالک هنگتام مشت متال بته کتار گرفتته متیشتدند .در شتیوه
مثب گویی؛ دو دالک ابتدا با مشتریان خوش و بشی جانانه میکردند و با اثوالپرستی و
راهانداختن گفتگویی صمیمی ،آنان را وارد فضایی دوستانه میکردنتد .ستپس گفتگتوی
دالک با مشتری ،به گفتگوی بین دو دالک تغییر پیدا میکرد و دو دالک سعی میکردنتد
به تعریف و تمجید از فردی ناشناخته گبرای مثال ،ثاج ثسین ،م

ممد و ...بپردازنتد

که در دادن انعام ،کرمها و لطفهای فراوان داشتته است  .نمونتهای از ایتن گفتگتو بته
صورت زیر اس :
دالک  2خدا پدر م ممد رو بیامرزه ،دیروز جات خالی بود
دالک  1چطور مگه؟ باز از اون ثرکات جانانه کرد؟
دالک  2اونی که تو دیدی یه چشمه از الطاف

بتود .متن ثاضترم بترم خونتهشتون

غالمی از بس این مرد با کرم و با مهر و لطف و محبته .خدا اموات

رو غرق رثم

کنه.
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مشتریان را به سه گروه پولدار ،متوسط و بیپول و سپس ،به افتراد انعتامده یتا خستیس
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دالک 1در ثالی که شانههای مشتری را مش مال میدهد:
شماره  16تابستان 6911

ت خب ثاال چه کار کرد مگه دیروز؟
دالک 2ت کاری کرد کارستون .موقع رفتن یه انعام درست

و ثستابی بته متن داد و

قول داد که دو سه تا از مشتریهاش رو هم بفرسته همین جا ثمتوم پتی
رفتارش خیلی عالی بود .دم
گفتگوهایی از این دس

متن .واقعتاً

گرم.
که با دعا و سالم و صلوات و درودفرستی همتراه بتود ،بته

طور غیرمستقیم ،افراد زیر مش مال را به دادن انعام ،یا مبلتغ اضتافه و جلتب مشتتریان
بیشتر و ...دعوت میکرد.
اما منفیبافی روی دیگر سکه بود .فضای ثمامهای مردانه ،جایی بود که بستیاری از
الفاک رکیک ،ثرفهای مردانه ،اصطالثات خاص و  ...در آن بهکار میرف

و در ایتن

میان ،ثمامیها در گفتگوهای روزمترهشتان نیت از ایتن الفتاک را بتیهتیچ خجالت
مالثظهای استفاده میکردند .از جمله هنگام اجرای نمای

و

آموزشی با شیوه منفیبتافی.

در این ثال  ،دو دالک باتجربه ،ابتدا دو مشتری خسیس و انعامنده را انتخاب و سپس،
را آغاز میکردند.

نمای

پس از اثوالپرسی با مشتری ،دو دالک گفتگو را به سم

فردی خیتالی و ستاختگی

میبردند که به ثمام آمده و ثق دالکان را نداده اس  .سپس با دادن فح های رکیتک
ناموسی و بسیار زش

از خجال

آن فرد خیتالی در متیآمدنتد .گتاه نیت متاجرا را تتا

کتکزدن او و بیرون انداختن از ثمام ادامه میدادند تا بتوانند ثق مطلب را ادا کنند .در
این شیوه ،دالکان گاه و بیگاه با کوبیدن بر پش

و بدن مشتری ،سعی متیکردنتد ایتن

ثس منفی را با دردی اندک برای وی همراه کنند تتا اثرگتذاری بیشتتری داشتته باشتد.
بهاین ترتیب ،فرد زیر مش مال ،متوجه میشد که اگر او هم بخواهد خساس

به خترج

دهد و انعام نپردازد ،چنین فح های رکیتک ،نفترینهتا و ثترفهتایی پشت

سترش

خواهد بود.
اما شیوه ترثمبرانگی در برخورد با مشتتریانی اجترا متیشتد کته در کارهتای خیتر
مشارک

داشتند و ثمامیها میدانستند که قادرند با برانگیختن عواطف انسانی ،آنتان را
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به دادن انعام بیشتر و یا کمکی جداگانه ترغیتب و تشتویق کننتد .دو دالک ایتن بتار در
چی هایی عجیب و غریب از بدهکاریها و مشکالت زنتدگیشتان متیبافتنتد کته گتاه
خندهدار مینمود .آب و تابدادن گفتگوها تا ثدی پی

میرف

که مشتری وارد بح

میشد و به پرس و جو درباره اثواالت آنها میپرداخ  .به طور معمول ،مشتریها پس
از اجرای این نمای
پرداخ

ستوزآور و جگرستوز ،انعتامی بستیار بیشتتر از ثتاالت معمتولی

میکردند .گجدول 8

پس از اینکه این مدل نمای ها دو سه دور و در زمتانهتای مختلتف ،دو بته دو از
سوی افراد باتجربه اجرا میشد ،کار را به دالکان جوان میسپردند و از آنها میخواستتند
که آنچه را که آموختهاند عملیاتی و اجرایی کنند .میتوان ادعا کرد که این مدل نمتای
هم به صورت تمرینی و هم به صورت ثرفهای بارها در ثمامها اجرا میشده اس .
جدول  .3کاربرگ تحلیل نمایشهای آموزشی
عنوان
نام نمایش
منطقه جغرافیایی
از نظر وجه نمایشی
شکل نمایش
از نظر لحن و بیان
مکان اجرا
عوامل اجرایی
زمان اجرا
تعداد مجریان
از نظر گفتار و کنش
مخاطبان
درونمایه
کاربرد
توصیف صحنه
توصیف زمان اجرا
توصیف ابزار و وسایل اجرا
توصیف مجریان

توضیحات و گزینه های مربوط به عنوان
انعامگیری
تهران ،تهران.
نام استان و شهرستان:
بازی نمایشی
نمایشواره
نمایش عامیانه
با حضور کودکان
ویژه زنان
نمایش
عمومی
نمایش مردانه
درباره کودکان
نمایش زنانه درباره صفات زنان
کودکان
برای کودکان
جشنهای زنانه
جدی ،سخنوری
حماسی
تراژدی و غمناک
نمایش شاد
میدانی و معرکهای سیار و کارناوالی
تخت حوضی
قهوهخانهای مجالس خصوصی
انسان و حیوان اشیا و عناصر انتزاعی
انسان و عروسک
انسان
موقعیتی و متناوب
ثابت و منظم
گروهی
چند نفره
تک نفره
گفتاری ـ حرکتی
گفتاری
صامت
عوام
خواص (کارگران حمام)
براساس کارکرد سه درونمایه داشته است :تمجید ،تعریف و دعا / ،نفرین ،لعن و هجو /و ترحمبرانگیزی.
آموزش به دالکان و کارگران جوان و تازهکار ،کسب درآمد از راه انعام

دو نفر دالک باتجربه
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گفتگوها ،ماجراهای خیالی از بدبختیها و فالکت هتای فتردی خودشتان متیگفتنتد و

22فصلنامه فرهنگ مردم ايران

0ـ .4نمايشهای ناگهانی
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کارگران ثمام بر استاس تجربته بترای برختی رختدادها و اتفاقتات داختل ثمتام،
پی بینیهایی صورت داده و دریافته بودند کته بتا استتفاده از نمتای و صتحنهستازی
میتوانند مشکالت ناگهانی را پش سر بگذرانند .در این متوارد کته در ادامته بته آنهتا
پرداخته خواهد شد ،کارگران و عوامل اجرایی ثمتام همته ناگهتان در جتای بتازیگران
نمای وارد صحنه میشدند و بحران پی آمده را مدیری میکردند.
1ـ0ـ :4مديريت لو رفتن زبان مخفی
زبان مخفی یکی از گونته هتای اجتمتاعی زبتان است کته در زبتانهتای مختلتف،
معادلهای گوناگونی دارد .معادل انگلیسی این واژه  Argoاس که ختود متتأثر از واژة
 Argotفرانسوی اس و از  jargonگرفته شده اس  jargon .از ریشۀ واژهای با معنتای
چهچهتتهزدن و وراجتتی کتتردن است  .گژان کتتالوه . 20 :2833 ،در فرهنتتگهتتای لغت
تعاریف متعددی برای این واژه ارائه شده اس  .برای مثال ،در فرهنتگ آکستفورد آمتده
اس « :مجموعۀ لغات و عباراتی که توسط گروهی خاص به کار برده میشود و فهم آن
برای دیگران مشکل اس  ».گمتتوس 1007 ،2فرهنگ النگمن ،برای آن تعریف «زبتان»
قائل میشود .در این فرهنگ آمده اس « :زبانی که فقط طبقتهای ختاص ،بتهخصتوص
دزدان به آن تکلم میکنند و آن را میفهمند ».گبریگ  1002 ،1در فرهنگهای دیگر نیت
تعاریف مشابهی آورده شده اس که فصل مشترک تمامی آنها «اختصاص داشتتن زبتان
مخفی به طبقۀ اجتماعی خاص» اس  .بنابراین ،میتوان دو ویژگی اصلی را بترای زبتان
مخفی برشمرد :مخفی بودن و طبقهبندی اجتماعی زبانی.
در کل آرگو ،به گونهای سخن اطالق میشود که متعلق به گروه یا طبقهای خاص از
اجتما اس گفرهنگ مریام 1003 ،مدخل  argotگروهی کته واژگتان ،اصتطالثات و
ثتی قواعد نحوی خاص در سخن گفتن را به گونهای به کار میبرند که فهتم آن بترای
دیگران و افراد غریبه ،دشوار اس .
1. Matheos
2. Briggz
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«نخستین مدارکی که از اینگونه زبان به دس

که خالف قانون رفتار میکردهاند ،برای ارتبتاط بتا

یکدیگر ،به زبانی نیاز داشتند که اسرارشان را پوشیده نگه دارد ».گسمائی7 :2831 ،
یکی از ویژگیهای مهم ثمامیها این بود که دارای زبان مخفی بودند و از این زبان
هنگام کار در ثمام ،به کرات استفاده میکردند .زبانی که غالب مشتریهتا بتا آن ناآشتنا
بودند و اصطالثات ویژهای داش

که در هیچ قاموسی پیدا نمیشد.

ثمامیها با استفاده از اصطالثات زبان مخفیشان ،به مشتری متلتک متیپراندنتد و
ناموسی ثواله میکردند ،نقشههای متعدد میکشیدند و ...اما در این میان ،گاه نیت

فح

میآمد که مشتری کم و بی

پی

با اصطالثات زبان مخفی آنها آشتنایی داشت

و یتا

رفتارش به شکلی بود که ثمامیها متوجه میشدند از گفتگوی آنها سر در متیآورد .در
این زمان ،بر اساس جناس لفظی ،یکی از کتارگران ،معنتایی دیگتر از جملتهای کته بتر
اساس زبان مخفی اراده شده بود ،میساخ
میانداخ

و گفتگویی نمایشتی بتر استاس آن بته راه

و دیگران را متوجه میکرد که باید موضو را عوض کنند .به طتور معمتول،

گفتگو را سه چهار دقیقه ک
شود .خالقی

میدادند تا غائله به تمامی بخوابد و شک مشتری برطرف

زبانی و بداههگویی کارگران در این میان بستیار کتارا بتود و اغلتب نیت

وظیفه جمعکردن این فضا بر عهده گروهی گذاشته میشد که در این امر توانا بودند.
کتتارگران ثمتتام و آنهتتایی کتته کوق و استتتعداد اجتترا و بتتازیگری داشتتتند ،بتترای
نمای هایی که در نهای  ،طی دو سه دقیقه اجرا میشد ،بارهتا در زمتانهتای ختالی و
خلوت ثمام ،تمرین میکردند .موقعی های مختلف را متیستنجیدند و بتر استاس آن
دیالوگهایی را میساختند و اجرا میکردند تا بتوانند در مواقع بحرانی و مقتضی ،کار را
به بهترین شکل اجرا کنند.

1

برای مثال ،یکی از اصطالثات زبان مخفی ثمام این اس « :گسند لماغه» گاین آقتا
ارزش

رو نداره  .ثمامیها این اصطالح را زمانی به کار میبردند که یکی از مشتتریان

بسیار خسیس یا فقیر و بیچی  ،درخواس

مش مال و شس وشو میکرد .سرکارگر یتا
1. gosnad lemâqe
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و از زندان رواج یافته اس  .این جماع

آمده ،مربوط به سارقان و راه نهتا بتوده
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دالک ب رگتر و باتجربه ،به فرد مش مالدهنده با گفتن این عبارت توصیه میکترد کته
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نگذارد .اما اگر مشتری متوجه میشد یا دالک میفهمید که او بتویی

خیلی برای او وق

از این اصطالح برده است  ،ستریع بتا گفتتن «چترا ایتن ثولته کثیفته و روش دماغته»
گفتگویی توبیخآمی را با دالک هدف شرو میکرد و آن قدر بگو مگتو متیکردنتد کته
«لماغ بودن گسند» به کل از خاطر پاک میشد.
از دیگر اصطالثات زبان مخفی ثمامیها« ،سوی چراغ را پایین آوردن» بته معنتای
کمکتردن دروغگتویی و ختالیبنتدی است  .زمتانی کته مشتتری ثتراف ،ختالیبنتد و
دروغگویی در ثمام مشغول صحب

درباره ماجراهای زندگیاش بود ،یکتی از دالکتان

برای خنده یا تفریح و شوخی ،بدون اینکه فرد دروغگو و راوی بفهمد ،با گفتن «ستوی
چراغ رو بیار پایین» به او طعنته و کنایته متیزد .در ایتن هنگتام همته دالکتان متوجته
میشدند که منظور او چیس  .اگر هم مشتری در این میتان بتویی متیبترد یتا ناراثت
میشد ،دالک بالفاصله با اشاره به چراغ ثمام ،شرو به توبیخ کارگران دیگر میکرد که
چرا این قدر در مصرف سوخ
هم خندهدار بود و هم باع

اسراف میکنید؛ در نهای

هم بلوایی به پا میکترد کته

میشد کهن مشتری از اینکته متورد طعتن و تستخر قترار

گرفته ،پاک شود.
2ـ0ـ .4مديريت دعوای مشتری و کارگر
گاه نی پی
بهداش

میآمد که بر سر مسائلی چون خوب مش مال ندادن ،رعایت

نکتردن

و  ...بین کارگران ثمام و مشتریان دعوا و ن ا شکل میگرف  .در این هنگام،

دو نفر دالک باتجربه ،با اجرای نمایشی ساختگی ،فضا را به سمتی میبردند که بته نظتر
میرسید قصد دارند کارگر مذکور را به شتدت تنبیته کننتد .ایتن دو ،چنتان در تنبیته و
شمات  ،مبالغه و چنان در ثمای

از مشتری ،فضا را آماده میکردند که مشتتری ثتس

بسیار خوبی پیدا میکرد و ثتی گاه دچار عذاب وجدان میشد.
شکل نمایشی این بخ

به این صورت بود که دو دالک باتجربه ،نخس

را که با هم گالوی شده بودند ،از هم جدا و سپس ،کارگر را به سم

دو طترف

دیگر ثمام پرت

میکردند .آنگاه تنبیهی ستاختگی راه متیانداختنتد و بته او چتک و لگتدهای نمایشتی
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میزدند .در نهای

هم به اخراج از ثمام و پرداخ

نکتردن ثقتوق تتا متدتی ختاص

مشتری میرفتند و با دلجویی از او سعی میکردند آنچه را باع
اس  ،برطرف کنند تا رضای

دعوا و درگیتری شتده

وی جلب شود .بر طبق توافق قبلی میان دالکان ،همیشته

ثق به مشتری داده میشد تا مبادا این اتفاق بته گتوش صتاثب ثمتام برستد .دالکتان
همچنین توافق میکردند که در این گونه متوارد ،ثتتی اگتر تنبیتههتای نمایشتی کمتی
جدیتر بود ،کسی به دل نگیرد .گجدول 4
جدول  .4کاربرگ تحلیل نمایشهای مدیریت دعواها و نزاعهای درون حمام
عنوان
نام نمایش
منطقه جغرافیایی
از نظر وجه نمایشی
شکل نمایش
از نظر لحن و بیان
مکان اجرا
عوامل اجرایی
زمان اجرا
تعداد مجریان
از نظر گفتار و کنش
مخاطبان
درونمایه
کاربرد
توصیف صحنه
توصیف زمان اجرا
توصیف ابزار و وسایل اجرا
توصیف مجریان

نمای

توضیحات و گزینه های مربوط به عنوان
مدیریت بحران
استان و شهرستان :تهران ،تهران.
بازی نمایشی
نمایشواره
نمایش عامیانه
با حضور
ویژه زنان
کودکان
عمومی
نمایش مردانه
نمایش کودکان
نمایش زنانه
درباره کودکان
درباره صفات زنان
برای کودکان
جشنهای زنانه
جدی ،سخنوری
حماسی
تراژدی و غمناک
نمایش شاد
میدانی و
سیار و کارناوالی
تخت حوضی
قهوهخانهای مجالس خصوصی
معرکهای
انسان و
اشیا و عناصر انتزاعی
انسان و عروسک
انسان
حیوان
موقعیتی و متناوب
ثابت و منظم
گروهی
چند نفره
تک نفره
گفتاری ـ حرکتی
گفتاری
صامت
عوام
خواص
تنبیه کارگران
مدیریت اتفاقات درون حمام

چند نفر دالک باتجربه ،کارگر خاطی و مشتری

ثمامیها ،مانند زبان آنها مخفی بوده اس  .ثمامیهتا دارای زبتانی ویتژه و

مخفی بودند که در امور روزمره ثمام از آن استفاده میکردند .این نمای ها بته شتکلی
نبودند که برای مثال ،مردمی که در ثمام هستند ،متوجه اجرایشان شوند؛ همه شتکلهتا
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و گونههای مختلف آنها مختص ثمامیهتا بتود و بتر استاس اهتداف و امیتال خاصتی
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اجرامیشد .برخی ،دور از چشم مردم و برخی ،در ثضور متردم امتا بتدون آنکته آنتان
متوجه شوند ،به اجرا درمیآمدند.
اینکه چرا تاکنون ایتن نمتای هتا از دیتد پژوهشتگران پنهتان مانتدهانتد ،بته رویته
مخفیکاری ثمامیها برمیگردد .در ثال

عادی و به عنوان یک فرد عادی ،ثتتی اگتر

بارها و بارها فضای ثمامهای عمومی را تجربه کرده باشیم ،نمیتتوانیم دریتابیم کته در
ثمام ،نمایشی برگ ار میشود .این پنهانکاری ثمامیهتا ت چته در استتفاده از واژگتان
زبان مخفی و ابدا زبانی خاص و چه در اجرای نمای های پنهان و مخفتی ت تناقضتی
عجیب در خود نهفته دارد .شاید بتوان گف

کته ایتن مخفتیکتاری ،بته نتوعی جبتران

وضعی

شغلی آنان اس  .آنان که در مقابل مشتری خود ،هیچ چیت پنهتانی ندارنتد بتا

ساخ

این زبان ویژه ،ثریمی برای خود ساخته و پرداختهاند کته در آن ،دور از چشتم

و فهم دیگران بتوانند ،مسائل کاری و شغلی خود را به بهترین شکل مدیری
پی

کنند و بته

ببرند .ثمامی یا دالک هر جای ثمام که باشد ،ناگ یر فتردی غریبته از دیگتران و

مشتریان در کنار اوس ؛ یا در ثال کیسه کشیدن اس  ،یا در زیر مشت متال دالک ،یتا
زیر دوش در ثال آواز خواندن اس
فعالی

یا بر سکوی هشتی ثمام نشسته و نظارهگر کار و

اوس  .پستتویی نتدارد کته اگتر مشتکلی در ثتین کتار رخ داد ،همکتارش را

فرا بخواند و با او به ثل مشکل بپردازد اگر کاسب بود ،به پستوی مغازه میرف
نظامی یا دولتی بود با یک فرمان ،همه را از اتاق
میساخ  .اما او نه از این دس
کن

اس

شناخ

بیرون میکرد و بترای ختود خلتوتی

و نه از آن دس  .به همین دلیل نی میتوان ایتن

زبانی و هنری را واکنشی به وضعی
باید از بخ

و اگر

جبری شغلی و موقعی

مکانیاش دانس .

و اقبال خود خرسند باشیم که گفتگویی ساده با یک ثمامی ،متا را بته

و کشف چنین مقولهای از فرهنگ عامه رهنمون ساخته اس .
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 .5جمعبندی

نمای

را کارگران ثمام و دالکان باتجربه و اهل کوق اجرا میکردهاند .در این مقاله کته

براساس مصاثبه با چند تن از ثمامیهای با تجربه تهران تنظیم شتده است  ،سته نتو
نمای

سرگرمکننده ،آموزشی و نی نمای های بداهه با هتدف متدیری

نت ا و پنهتان

نگاه داشتن زبان مخفی ،تشریح و با تکیه بر ترکیبتی از الگوهتای ارائته شتده از ستوی
آقایان عناصری و کوالفقاری ،تحلیل شدهاند .همچنین به این نتیجه دس

یافتتهایتم کته

ثمامیها زبان مخفی داشتهاند .این نمای ها ،به شکلی به اجرا درمتیآمدنتد کته متردم
داخل ثمام و مشتریان از آنها آگاه نمیشدند بلکه قراردادی نانوشته بین کارگران ثمتام
یا چی ی شبیه به زبان مخفی آنان بودند و دیگر مردم ،از فهمشان عاج میماندنتد .ایتن
نمای ها با اهداف و اغتراض خاصتی اجترا متیشتدند .سترگرمی و تفتریح ،متدیری
بحرانهای درون ثمام و کسب درآمد و دریاف

انعام ،از مهمتترین اهتداف و اغتراض

اجرای آنها بوده اس .
همچنین ،برخالف تصور رایج از نمای های عامیانه ،مبتنی بر تکرار و تمرین بودند.
پی

از اجرای آنها ،بازیگران مشخص میشدند و بر سر متن نمای ها و دیالوگهتا بته

تفکر و گفتگو میپرداختند .همچنین مانند دیگر نمای های عامیانه بر خالقی
بداههگویی بازیگران استوار بودند و کمتدی موقعیت
پی آمده در اجرای آنها نق

فردی و

و تستلط بتازیگران بتر موقعیت

اساسی داش .

برخی از این نمای ها ،دور از چشم مردم عادی ،هنگام استراث

کارگران و برخی

دیگر ،در ثضور مشتریان اجرا متیشتدند .در هتر دو ثالت  ،مشتتری متوجته اجترای
نمای

نمیشد و آن را بخشی از رفتار عادی کارگران و ثمامیها تلقی میکرد.
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